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Інструкція щодо створення Плану закупівель/Додатку до 

плану закупівель на електронному майданчику «ТЕНДЕР-

online» 

 
Зверніть увагу перед тим як створювати план перевірити чи у Вашій 

організації створений Тендерний комітет. Якщо його немає –  ознайомтесь з 

Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України «Про 

затвердження Примірного положення про тендерний комітет або 

уповноважену особу (осіб)» № 557 від 30.03.2016р. 

Для початку роботи Замовнику потрібно увійти в систему як зареєстрований 

користувач. Якщо Ви ще не зареєстровані або не пройшли ідентифікацію на 

майданчику, радимо Вам переглянути Інструкція для замовника торгів щодо 

реєстрації на електронному майданчику «ТЕНДРЕ-online», яка знаходиться 

у розділі «Корисне» вкладка «Інструкції». 

Переконайтесь що Тестовий режим вимкнено – відсутня відмітка біля 

поля «Тестовий режим». Для цього Вам необхідно перейти до особистого 

кабінету та у випадку тестового режима зняти її.  

 

Для того, щоб створити план закупівель, необхідно перейти до особистого 

кабінету  розділу «Мої закупівлі» вкладка «Плани». 

 

 

 

http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=ceeac4e3-9f76-455f-b2bd-ff8d0eeec372&title=NakazMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiVid30-03-2016-557-proZatverdzhenniaPrimirnogoPolozhenniaProTenderniiKomitetAboUpovnovazhenuOsobu-osi
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=ceeac4e3-9f76-455f-b2bd-ff8d0eeec372&title=NakazMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiVid30-03-2016-557-proZatverdzhenniaPrimirnogoPolozhenniaProTenderniiKomitetAboUpovnovazhenuOsobu-osi
http://www.me.gov.ua/LegislativeActs/Detail?lang=uk-UA&id=ceeac4e3-9f76-455f-b2bd-ff8d0eeec372&title=NakazMinisterstvaEkonomichnogoRozvitkuITorgivliUkrainiVid30-03-2016-557-proZatverdzhenniaPrimirnogoPolozhenniaProTenderniiKomitetAboUpovnovazhenuOsobu-osi
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Після чого Вам відкриється вікно з переліком всіх створених планів 

(Оголошені/Чернетка). Далі Вам необхідно натиснути на кнопку «Створити 

план». 

 

Форма заповнення плана має наступний вигляд: 

 

«Тип процедури» − з випадаючого списку оберіть процедуру на яку ви 

плануєте подати річний план 
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«Конкретна назва предмета закупівлі» − вкажіть назву закупівлі. 

«Примітки» − заповнюєте поле у разі наявності приміток. 

«Очікувана вартість предмета закупівлі» − вкажіть вартість цифрами без 

пробілів та ком. 

«Валюта» − з випадаючого списку оберіть вид валюти. 

 

 

 

«Орієнтовний початок процедури закупівлі» − після активації даного 

поля оберіть місяць початку оголошення процедури в календарі. 

 

 

 

«Рік» − після активації даного поля оберіть рік оголошення процедури в 

календарі. 

 



 Авторизований електронний майданчик «ТЕНДЕР-online» 

 
 

Сторінка 4 з 7 

 

 

 «Код ДК 021» − після активації даного поля у спливаючому вікні оберіть 

код ДК 021 предмета закупівліодним з двух способів. 

А) Шляхом пропису назви кода. Після чого необхідний код потрібно 

виділити та натиснути кнопку «ОК» 

 

Б) Шляхом пропису кода закупівлі. Після чого виділіть необхідний код та 

натиснути кнопку «ОК». 
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Для того, щоб додати код КЕКВ необхідно натиснути на кнопку 

«+Додати код ЕКВ». 

Після чого з’явиться поле «Код додаткової кваліфікації». 

 

 

 

Після активації даного поле у спливаючому вікні додайте код КЕКВ одним 

з двох попередньо відомих Вам способів. 

 

 

Якщо у Вас мультилотова закупівля необхідно додати інформацію про лоти. 

Шляхом натискання кнопки «Додати предмет закупівлі». 

АБО 
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Після чого Вам необхідно заповнити додаткові поля, які з’являться 

 

«Кількість» − вкажіть цифрами 

З випадаючого поряд списку оберіть одиницю виміру: 

 

Додавання інформації про наступні лоти аналогічно попередньому. 

Після того, як вся інформація буде внесена необхідно опублікувати шляхом 

натискання  кнопки «Зберегти та опублікувати». Якщо Ви бажаєте тільки 

зберегти і не опубліковувати натисніть кнопку «Зберегти чернетку». 



 Авторизований електронний майданчик «ТЕНДЕР-online» 

 
 

Сторінка 7 з 7 

 

Після того як Ви натиснете кнопку «Зберегти та опублікувати» у Вас 

з’явиться повідомлення про успішне створення плану: 

 

Для завершення публікації плану необхідно накласти ЕЦП шляхом 

натискання  кнопки «Накласти ЕЦП». 

 

Оберіть Акредитований центр СК з випадаючого списку, завантажте 

особистий ключ та вкажіть пароль захисту ключа. Після чого натисніть кнопку 

«Підписати». 

 

Вдалих Закупівель!!!!!!!! 


